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Innspill - Bruk av plantevernmiddel nærmere vann enn etikettgrense på visse 
vilkår 
 
Mattilsynet har bedt om innspill i forbindelse med en mulig endring av regelverket for avstand 
til vann ved bruk av plantevernmidler. 
 
Fylkesmannen i Østfold er positive til at Mattilsynet har tatt tak i problemstillinger knyttet til 
manglende overholdelse av avstandskravet til vann. Vår erfaring er at dette er et område 
hvor praksis ikke har vært i tråd med regelverket, hvilket er uheldig både for vannmiljøet og 
regelverkets legitimitet. 
 
Vi har forståelse for at gårdbrukere ønsker å ha muligheter til å sprøyte nærmere vassdrag 
enn det dagens regelverk tillater. Det er mulig at ny teknologi gjør at plantevernmidler kan 
brukes nærmere vassdrag uten at det fører til skader på miljøet. Vi mener at det må ligge 
solid kunnskap og dokumentasjon til grunn før man eventuelt endrer de gjeldende 
avstandsgrensene. Andre faktorer som for eksempel vindhastighet kan ha like stor betydning 
for avdriften som bruk av avdriftsreduserende dyser. Det må unngås at gevinsten ved å bruke 
moderne dyser går tapt ved at det sprøytes i mer vind. 
 
Vi mener det er en forutsetning for riktig bruk av plantevernmidler at etiketten inneholder den 
informasjonen som er nødvendig for riktig bruk. Vi vil advare mot å innføre regler som gjør at 
man må forholde seg til mange kilder for å kunne vite hvilke avstandskrav som gjelder. Hvis 
det åpnes for mindre avstandskrav ved bruk av avdriftsregulerende utstyr må det opplyses på 
etiketten. 
 
Vi mener at det må fastholdes at det uansett ikke er tillatt å sprøyte på en måte som gir 
skader på vegetasjon eller vannlevende organismer nærmere vassdrag enn tre meter. I den 
forbindelse vil vi peke på at de danske reglene, gjengitt i figur 2 i den danske veiledningen 
som er vedlagt oversendelsen fra Mattilsynet, avviker fra norske regler mht hvordan man 
måler avstand til vassdrag. I Danmark måles avstanden fra vassdragets «skulder», mens vi i 
Norge måler fra selve vannstrengen. I vassdrag med slake bekkeskråninger kan dette utgjøre 
en betydelig forskjell. I praksis betyr det at en grense på tre meter i Danmark ikke vil være 
det samme som tre meter i Norge, og det må man ta hensyn til hvis danske regler skal legges 
til grunn. 
 
På samme måte som Mattilsynet er vi opptatt av at regelverket skal være utformet slik at det 
er mulig å drive kontroll og tilsyn med at det etterleves.  
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